Α π ό σ π α σ µ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της µε αριθ:25/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:167/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 14η του µήνα
Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.22807/ 9.8.2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Ζουριδάκης Ευτύχιος
4) Σάντα-Μακρή Αικ.
5) Γεωργάκης Βασίλης
6) Μαργέλης Γιώργος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.25-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση έκθεσης πεπραγµένων και
διαχειριστικού απολογισµού για το 1ο εξάµηνο λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας .
Εισηγητ: Σκιαδά Ζωή - Πρόεδρος ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας
Η Eσηγήτρια αναφέρει:

«Η επιτροπή ∆ιαχείρισης και λειτουργίας µε την αρ. 22/13 απόφασή της προέβη στη
σύνταξη της παρακάτω έκθεσης πεπραγµένων 1ου εξαµήνου 2013 λειτουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας και στον διαχειριστικό απολογισµό
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον κανονισµό λειτουργίας του, άρθρο 3
«Οργάνωση και Λειτουργία».
Έκθεση πεπραγµένων και διαχειριστικός απολογισµός 1ου εξαµήνου 2013
λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας .
Στο ∆ήµο Λευκάδας σύµφωνα µε
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006(Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) όπου
προβλέπεται ότι οι ∆ήµοι µπορούν να ενισχύουν οικονοµικά κατοίκους που
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης(Άρθρο 75 παρ 3 και Άρθρο
202 παρ 2)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4071 (ΦΕΚ 85/11.4.12)
3. Την αρ. 120 / 2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας µε την
οποία εγκρίθηκε η « Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο ∆ήµο Λευκάδας»
και
4. την αρ.303 /27-8-2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας µε
την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Ιδρύθηκε και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2013 το ∆ηµοτικό Κοινωνικό
Παντοπωλείο, υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση απόρων
κατοίκων, που υπαγεται στο Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού.
Η λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί στην κάλυψη
πρωτογενών αναγκών ευπαθών – κοινωνικά και οικονοµικά – ατόµων και
οικογενειών.
Τα είδη του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, τυποποιηµένα τρόφιµα βασικής
διατροφής, είδη βρεφανάπυξης, ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας παρέχονται
εντελώς δωρεάν. Τα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες Οι ποσότητες των
προϊόντων που προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής
τους, καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας κοινωνικής υπηρεσίας,
λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ποσότητες και είδη των προϊόντων σε
συνδυασµό µε τον αριθµό των αιτούντων – δυνητικών δικαιούχων του ∆ηµοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο ∆ήµος Λευκάδας το τελευταίο τρίµηνο του 2012 προέβη
σε εργασίες επισκευής και διαµόρφωσης του κτηρίου στην οδό Θ. Στράτου (πρώην
Γυµνάσιο Θηλέων). Προγραµµατίστηκαν και υλοποιήθηκαν ενέργειες δηµοσιότητα
και ενηµέρωσης µε ∆ελτία Τύπου αφίσες κτλ, τον δηµοτών και κυρίως των φορέων
για την στήριξη και ενίσχυση του παντοπωλείου. Τοποθετήθηκαν καλάθια συλλογής
τροφίµων σε super market του ∆ήµου.
Τον 12/2012 κλήθηκαν οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν αιτήσεις στο αρµόδιο
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου προκειµένου να κριθούν δικαιούχοι του
Παντοπωλείου.
Ταυτόχρονα από τις αρχές του ∆εκεµβρίου συγκεντρώνονταν προσφορές και
χορηγίες συνανθρώπων µας, αλλά και από φορείς. Ο Ροταριανός Όµιλος Λευκάδας
πρόσφερε
τον εξοπλισµό του Παντοπωλείου ράφια, γραφεία, βιβλιοθήκες,
αφυγραντήρα, φορητό υπολογιστή .
Τέλος ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε ο καθιερωµένος αγιασµός και το κοινωνικό
παντοπωλείο άρχισε από τις 2/1/2013 να παρέχει τις υπηρεσίες του στους
πρώτους 45 δικαιούχους .
Κατά την διάρκεια του 1ο εξαµήνου λειτουργίας το Παντοπωλείο διέθεσε 698 πακέτα
(πίνακας 1) σε 170 οικογένειες δικαιούχων σε σύνολο 255 αιτήσεων που
υπεβλήθησαν στην υπηρεσία.
Κατάσταση αναλυτικά ανά κατηγορία δικαιούχου

Μοναχικά άτοµα
Ζευγάρια

63 δικαιούχοι από 81 αιτήσεις
15 δικαιούχοι από 40 αιτήσεις

Οικογένειες έως 2 παιδιά

34 δικαιούχοι από 62 αιτήσεις

Οικογένειες µε 3 παιδιά και άνω

18 δικαιούχοι από 24 αιτήσεις

Μονογονεΐκές οικογένειες

27 δικαιούχοι από 29 αιτήσεις

Οικογένειες µε τρεις και περισσότερους ενήλικες

13 δικαιούχοι από19 αιτήσεις

Στους δικαιούχους διατέθηκαν (πίνακας 2και 3) οι παρακάτω ποσότητες ειδών
Βασικά είδη διατροφής
Γάλα

3.301,0 κιλά
3.035,0 τεµάχια

Λοιπά είδη διατροφής

2.720,0 τεµάχια

Είδη βρεφανάπτυξης

669,0 τεµάχια

Είδη ατοµικής υγιεινής

632,0 τεµάχια

Είδη καθαριότητας

583,0 τεµάχια

Τα είδη που διέθεσε το Κοινωνικό Παντοπωλείο το 1ο εξάµηνο λειτουργίας
προήλθαν από δωρεές και χορηγίες, ιδιωτών φορέων και επιχειρήσεων, 49 επώνυµα
καταγεγραµµένες, καθώς επίσης και από τα καλάθια µε τις απλές αλλά πολύ
σηµαντικές προσφορές των συνανθρώπων µας. (πίνακες 4 και 5)
Συνοπτική κατάσταση προσφερόµενων ειδών

Βασικά είδη διατροφής
Γάλα

3.496,5 κιλά
3.944,0 τεµάχια

Λοιπά είδη διατροφής

2.763,0 τεµάχια

Είδη βρεφανάπτυξης

717,0 τεµάχια

Είδη ατοµικής υγιεινής

660,0 τεµάχια

Είδη καθαριότητας

612,0 τεµάχια

Την περίοδο του Πάσχα από χορηγίες ιδιωτών και κρεοπωλείων διατέθηκαν
3.210,00 ευρώ κρέας σε όλους τους δικαιούχους. (πίνακας 3).
Παράλληλα από χορηγούς κατατέθηκε στο Ταµείο του ∆ήµου χρηµατικό ποσό
7.050 ευρώ
Το ανωτέρω ποσό (σχετ. οι αρ. 65,93 και214/13 αποφάσεις ∆Σ περί αποδοχής
δωρεών) έχει εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων µε κωδικό 1412 «∆ωρεές Κοινωνικού
Παντοπωλείου» και στο σκέλος των εξόδων στον κωδικό 70/6495.011 «Λειτουργία
Κοινωνικού Παντοπωλείου» και µε την προβλεπόµενη διαδικασία ο ∆ήµος θα προβεί
στην προµήθεια ειδών για την λειτουργία του Παντοπωλείου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 1ο εξάµηνο το κοινωνικό Παντοπωλείο δεν επιβάρυνε τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου και λειτούργησε µόνο µε τις δωρεές και χορηγίες των
συµπολιτών µας
Εισηγούµαστε την έγκριση της Έκθεσης πεπραγµένων και του διαχειριστικού
απολογισµού 1ου εξαµήνου 2013 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
∆ήµου Λευκάδας» .
Kατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
έγκριση, της Έκθεσης πεπραγµένων και του διαχειριστικού απολογισµού 1ου
εξαµήνου 2013 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας,
σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση

Οµόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την Έκθεση πεπραγµένων και του διαχειριστικού απολογισµού 1ου
εξαµήνου 2013 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας, ως
έχει στην παραπάνω εισήγηση και διαβιβάζει την απόφαση αυτή στο ∆.Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 167/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

